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ÖNK RMÄNYZAT 

21-.412020.  (VI.  03.)  számú határozat 
a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott  Budapest  Főváros VIII. kerületi 
iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetési árváltozásából eredő 
költségváltozást a szolgáltatást igénybevevőktől az önkormányzat továbbra is átvállja 

2. a) az étkeztetési kiadások áremelésére tervezett 6%-os növekedés összegével,  52.163  ezer Ft-
tal a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetését csökkentem, 

b)  a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel, finanszírozási 
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát csökkenti a  „40104-01 
Szociális étkeztetés" — kötelező feladat előirányzatát — címen  9.975,0  ezer Ft-tal, az önként 
vállalt feladat előirányzatát  1.590,0  ezer Ft-tal, a  „40105  Nappali ellátás" kötelező feladat 
előirányzatát  505,0  ezer Ft-tal, az önként vállalt feladat előirányzatát  75,0  ezer Ft-tal, a 
„40108  Családok Átmeneti Otthona" kötelező feladat előirányzatát  338,0  ezer Ft-tal, a 
"40109  Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása" kötelező feladat 
előirányzatát  39.680,0  ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen címek dologi kiadási 
előirányzatát csökkentem ugyan ezen összegekkel. 
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Budapest, 2020.  június  03. 
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Pikó András 
polgármester 
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c)  az Önkormányzat bevétel  „11108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" 
cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása — 
kötelező feladat — előirányzatát  50.498,0  ezer Ft-tal, az önként vállalt feladat előirányzatát 
1.665,0  ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a  „11107-01  Működési cél és általános 
tartalék" cím kiadási — kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatát 
52.163,0  ezer Ft-tal megemelem. 

3.  • a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
figyelembe veszem. 

Felelős:  1-3.  pont esetében: polgármester 
Határidő:  1.  és  2.  pont esetében:  2020.  június  3., 3.  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 
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